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खूप खूप वषषांपवूीची गोष्ट आहे. इरषणमध्य ेएक 

मुलगष रहषत होतष. त्यषच ंनषव होत ंअली.  

 

अलीच ेवडील एक श्रीमतं सषवकषर होत.े त्यषची 

आई सौंदययवती होती. ती खूप दयषळू आणण 

प्रेमळ होती. अलीच ंघर म्हणज ेएक प्रषसषदच 

होतष. बषगते थुईथुई उडणषरी कषरंजी होती. 

अलीलष भषवंड ंनव्हती. तो आपल्यष 

आईवणडलषचंष प्रचंड लषडकष मुलगष आहे असं 

सवयजण म्हणत असत. 

  

अलीपढुे जगषतली सगळी सुखं हषत जोडून उभी 

होती. पण त्यषमळेुच तो स्वषथी आणण 

णबघडललेष मुलगष बनलष होतष.  

  

“कषय णभकषर द्रषक्षं आहते.. ” असं म्हणनू त्यषन ं

मूठभर द्रषक्षं णभरकषवनू ददली. तो आपल्यष 

णबछषन्यषवर हटून बसलष होतष. त्यषच्यष 

खषंद्यषवर एक छोटं कषळसर मषकड बसल ंहोत.ं 

“मषझ्यष मषकडषलष सुध्दष ही द्रषक्षं आवडली 

नषहीयते.. आपल्यष दषरषसमोर येऊन प्रषसषदषची 

रयष घषलवनू टषकणषर्य्ष णभकषर्य्षनंषच असली 

द्रषक्ष ंआवडू शकतषत.” 



अली असं म्हणत असतषनषच त्यषच ेआईवडील त्यषच्यष खोलीत आहे. अलीच्यष 

मनषत जर कोणषबद्दल थोडं फषर प्रेम असेल तर ते आईवणडलषबंषबत होतं. 

“आम्ही हे कषय ऐकतोय?” अलीच्यष वणडलषनंी णवचषरल.ं “कोणत्यषच 

मषणसषबद्दल असं बोलू नये बेटष..” 

त्यषनतंर आईनं अलीच्यष दोन्ही गषलषंची पषपी घेतली. मग ते दोघं मुलषपषशी 

बसले. 

  

“अब्बष, ही द्रषक्षं सडकी आहेत.” असं म्हणतष म्हणतष अलीन ंआपल्यष 

अब्बषंच्यष गळ्यषत हषत टषकल.े “आपल्यष दषरषत गदी करणषर्य्ष 

णभकषर्य्षनंषच ती ठीक आहेत.” 

  

असं म्हणून अलीन ंआपलं नषक उडवलं आणण अब्बषचं्यष गषलषवर लषणडकपण े

हषत ठेवून म्हणषलष, “अब्बष, त्यष णभकषर्य्षंनष तुम्ही इथे कशषलष बसू देतष?” 

  

मग आईनं अलीचे हषत हषतषत घेतले आणण ती म्हणषली “एक चषंगलष 

मुसलमषन गरीब, अपंग, बेघर आणण उपषशी लोकषंनष मदत करतो. णभकषरी 

त्यषच प्रकषरच ेआहेत.” मग अलीच ंमषकड त्यषच्यष खषंद्यषवरुन उतरुन आईच्यष 

मषंडीवर जषऊन बसलं. 

  

“हे बघ” अलीच ेवणडल आपल्यष हषतषची घडी घषलत म्हणषल े “हे बघ, ते 

गरीब लोक अन्न णमळषल्यषवर आपल्यषलष आशीवषयद देतषत. ते णतथेच 

रषहतील. मलष तुझ्यषशी यषबद्दल बोलषयचं आहे.” 

  

अली एकदम उठून उभष रषणहलष अब्बषचंष पोशषख पषहून ते कुठेतरी लषंबच्यष 

दौर््यषवर चषलले आहेत हे त्यषच्यष लक्षषत आलं. “अब्बष, तुम्ही कुठे चषललष 

आहषत. आई, तू त्यषंनष सषंग नष.. परत दौर््यषवर नकष जषऊ. ते गेल्यषवर मलष 

आणण मषझ्यष मषकडषलषही खूप एकटं वषटत.ं” आई यषवर कषही बोलली नसली 

तरी णतलषही अब्बषनंी दौर््यषवर जषऊ नये असंच वषटतंय ह ेअलीलष मषणहती 

होतं. 

“मी थोड्यषच ददवसषत परत येईन. अली , मी नसतषनष तू 

आईची कषळजी घ.े आपल्यष रषगषवर णनयंत्रण ठेव. 

वेड्यषसषरखं वषगण ंतुलष शोभत नषही.” 



त्यष ददवशी संध्यषकषळी अली आपल्यष आईबरोबर 

अंगणषत उभष होतष. त्यषच ेअब्बष एकष पषंढर्य्षशभु्र 

घोड्यषवर स्वषर होऊन तीन नोकरषनंष घेऊन 

सफरीवर गेले. त्यषचं्यष घोड्यषवंरच्यष गोणयषमंध्य े

मसषल्यषच ेपदषथय आणण णहरमोती भरलले ेहोत.े पण 

दोनच ददवसषत अब्बष परतल.े त्यषनंष खूप तषप 

आलष होतष. हषतपषय खूप दखुत होत.े 



दसुर्य्ष ददवशी कषही णनष्णषत हकीम आणण डॉक्टर आले. 

त्यषनंी अब्बषनंष तपषसल.ं प्रत्यकषन ंकषहीतरी औषध ककवष 

कषढष ददलष. पण अब्बष म्हणज ेसौदषगरषलष कशषनचं बरं 

वषटल ंनषही.  

  

अलीन ंआपल्यष मषकडषलष छषतीपषशी कवटषळून धरलं 

होत.ं अब्बषचंी अवस्थष पषहून अलीच्यष डोळ्यषतनू आलले े

अश्रू मषकड लगेच पुसषयच.ं 

अली मषकडषलष म्हणषयचष, “दोस्तष मी कषय करु शकतो? 

आई रषत्रंददवस अब्बषपंषशी बसनू त्यषचं्यष कपषळषवर 

गुलषबपषणयषच्यष पट्ट्यष ठेवतीय. आपण पण कषहीतरी 

मदत करषयलष पषणहज.े” 

मग अली चोरपषवलषनंी अब्बषचं्यष खोलीपषशी गेलष आणण 

त्यषन ंहलक्यष हषतषनंी दरवषजष ठोठषवलष. “ये” आई 

म्हणषली. अब्बष एकष उंच पलगंषवर झोपल ेहोत.े आपल्यष 

आईचष इतकष चचतषग्रस्त चेहरष अलीन ंकधीच पषणहलष 

नव्हतष. अब्बषनंष खूपच तषप आहे. ते कषही खषत नषहीयते. 

ते कषहीतरी पुटपटुत होत.े पण मलष ते कषय बोलतषयत तेच 

कळत नषही. 

  

मग अली अब्बषचं्यष जवळ गेलष आणण म्हणषलष, “अब्बष मी 

अली. तुम्हषलष कषही सषंगषयच ंअह ेकष?” यषवर आजषरी 

वणडलषनंी आपलष हषत उचलषयचष प्रयत्न केलष पण तो 

णनष्फळ ठरलष. 

  

मग त्यषनंी एकदम खषलच्यष पट्टीत “कषह कषह लष..” असष 

कषहीतरी उच्चषर केलष. 



अलीन ंआपल्यष आईकडे पषणहल.ं अलीच्यष डोळ्यषत आतष एक चमक होती. 

तो म्हणषलष, “मलष वषटत ंअब्बष शुलष कलमबषर असं म्हणषयचष प्रयत्न 

करतषयत. आई, त्यषंनष शुलष कलमबषर हे चणवष्ट सूप प्यषयची इच्छष 

झषलेली ददसते. पण ..” 

“खरं तर शुलष कलमबषर तुझ्यष अब्बषनंष फषरसं आवडत नषही.” आई पण 

मुलषसषरखीच गोंधळषत पडली होती. “ते सूप चणवष्ट आहे… पण मध घषलून 

केलेली णमठषई ककवष तषंदळुषची खीर त्यषंनष जषस्त आवडते.” 

    

मग अली अब्बषचं्यष पलंगषजवळ गुडघे टेकून बसलष आणण म्हणषलष “मलष 

वषटतयं ते बरोबर आहे नष अब्बष, तुम्ही शुलष कलमबषरचीच फमषयईश केली 

नष?” मग अब्बषनंी आपली मषन सषवकषशपण ेहोकषरषथी हलवली. 

  

त्यषवर एकही शब्द न बोलतष अली त्यष खोलीतनू जवळपषस पळत 

स्वयंपषकघरषत गेलष. 

“तू पटकन शुलष कलमबषर बनव..” असष त्यषन ंआचषर्य्षलष हुकूम सोडलष. 

“तषबडतोब कर.. अब्बषनंी त्यषची फमषयईश केली आहे.” 

  

“मषफ करष मषलक..” आचषरी म्हणषलष.. “आपल्यषकडे डषळ आणण लसूण 

आहे. पण त्यषसषठी पषलक आणण कोचथबीर लषगेल आणण त्यष एकदम तषज्यष 

हव्यषत.” 

अलीन ंआपले पषय आपटल ेआणण तो म्हणषलष, “मग घेऊन यष त्यष भषज्यष..” 

णशर झुकवून आचषरी म्हणषलष, “स्वयपंषकघरषत कषमं करणषरी मुलं आज 

नषहीत. तुझ्यष आईसषठी मी आत्तषच केक तयषर करषयलष ठेवलष आहे. तो 

होईपयांत मी स्वयंपषकघर सोडून जषऊ शकत नषही.” 

“हे बघ, मलष यष सगळ्यषची कषही पवषय नषही.” अली रषगषत म्हणषलष. “मग 

मी स्वत: जषऊन सूपसषठी लषगणषरं सषमषन घेऊन येतो.” 



अली धषवतच आपल्यष खोलीत गेलष. त्यषन ंकपषटषतनू कषही नषणी कषढून 

आपल्यष रेशमी पषयजम्यषच्यष णखशषत ठेवली. मग तो अंगणषतनू बषहेरच्यष 

दरवषजषकड ेगेलष. णतथे तो एकष णभकषर्य्षच्यष कटोर्य्षलष अडखळून 

पडलष. “डुक्कर..!” अली ककचषळून म्हणषलष. अलीच्यष गुडघ्यषलष खरचटल ं

होत ंआणण त्यषतनू रक्त येत होत.ं मग त्यषन ंएक दीघय श्वषस घेतलष आणण 

तो दरवषजषलष धरुन कसषबसष उभष रषणहलष. तेव्हष त्यषन ंअजषणतपेणी 

णभकषर्य्षच्यष खषंद्यषचष आधषर घेतलष.  

“सषवकषश उठ अली..” तो णभकषरी मंजळु आवषजषत म्हणषलष. अलीन ं

इतकष नषदमय स्वर त्यषआधी कधीच ऐकलष नव्हतष. “दकुषन ंबंद व्हषयलष 

अजनू वेळ आहे.” तो णभकषरी पुढे म्हणषलष. 

ते ऐकून अली बषवचळलष. “मी बषजषरषत चषललोय हे तुम्हषलष कसं 

कळल?ं” अलीच्यष आवषजषत मषत्र पूवीसषरखषच णतरस्कषर ठषसनू भरललेष 

होतष. “मलष मषणहती आहे..” तो णभकषरी शषंतपण ेम्हणषलष. “तुझ्यष 

अब्बषनंी शुलष कलमबषरची फमषयईश केली आहे हे पण मलष मषणहती आहे. 

शुलष कलमबषर मध्य ेआजषर पळवणयषची शक्ती आहे हेही मलष मषणहती 

आहे.” 

  

पण णभकषरी अंगुलीणनदशे करुन म्हणषलष, “सपूच ंसषमषन – लसणू, 

कोचथबीर, डषळ आणण पषलक – सगळं जर तू रस्त्यषवर भीक मषगनू 

णमळवलले्यष नषणयषतनू आणलसं तरच सूपचष उपयोग होईल.” 

“रस्त्यषवर भीक..” हे ऐकून अलीच्यष तळपषयषची आग मस्तकषलष पोचली. 

पण तो म्हणषलष “मग तू तुझ्यष कटोर्य्षतली भीक मषगनू आणललेी नषणी 

मलष द.े त्यषच्यषबदल्यषत मी तुलष सोन्यषची नषणी देतो.” 

“हे बघ अली. ही गोष्ट इतकी सोपी नषही. शुलष कलमबषरचष उपयोग 

व्हषवष अस ंवषटत असले तर आजषरी मषणसषच्यष कुटंुबषतल्यष एकषन ंभीक 

मषगनू नषणी जमष करषयलष हवीत.” णभकषरी म्हणषलष. 

  



“कुटंुबषतल्यष एकष सदस्यषन?ं” अलीन ंत्यष णभकषर्य्षकडे एक 

जळजळीत कटषक्ष टषकलष. “तू सषंणगतलले्यष गोष्टीवर मी 

कसष णवश्वषस ठेवू? तू मषझ्यष वणडलषंच्यष कृपेनं इतथे बसलष 

आहेस आणण फुकटचं खषतो आहेस. तुलष खर््यष जगषतल ंकषय 

मषणहती आहे?” 

  

णभकषर्य्षन ंत्यष मुलषकडे पषणहल.ं मुलषची मती गुंग झषलेली 

होती. “मी सषंगतो त्यष गोष्टींवर णवश्वषस ठेवणयषची तुलष 

कषही गरज नषही. पण तुलष तुझ्यष वणडलषनंष वषचवषयचं 

असेल तर मषझं ऐक.” तो शषंतपण ेम्हणषलष. 

  

यष दरम्यषन मषकड अलीचष पषयजमष धरुन सतत दषत 

णवचकत होतं. णभकषरी सषंगत होतष त्यषवर मषकडषचष 

णवश्वषस बसलष होतष. 

  

अलीलष णभकषर्य्षची दकतीही दकळस वषटत असली तरी 

अब्बषंचष जीव वषचवषयलष तो कषहीही करषयलष तयषर होतष. 

अब्बषंची प्रकृती सुधषरली तर आईचष कोमेजललेष चेहरषही 

उजळणषर होतष. 

  

“त्यषसषठी मी भीकसुध्दष मषगषयलष तयषर आहे.” अली 

म्हणषलष. त्यषनतंर अलीन ंआपली णहरे जडवलेली पगडी 

सरळ केली. “मी मषगषयचषच अवकषश आहे, मलष कोणीच 

नषही म्हणणषर नषही.” 

  

अली णतथून जषयलष लषगलष. तेव्हष णभकषर्य्षन ंत्यषचष 

अंगरखष ओढून त्यषलष परत बोलषवल.ं तो णभकषरी अलीलष 

म्हणषलष “तू णभकषर्य्षसषरखे कपडे घषल. णभकषर्य्षसषरख ं

वषकून कटोरष समोर करुन भीक मषग.” 

आतष अलीच ंडोकंच चक्रषवल.ं त्यषच्यष कपषळषवरच्यष णशरष 

तषठरल्यष. आपण आपलष बहुमूल्य वेळ वषयष घषलवतोय असं त्यषलष 

वषटल.ं मग त्यषन ंपटकन आपलष भरजरी अंगरखष आणण पगडी 

उतरवली. दरम्यषन णभकषर्य्षन ंआपले फषटकेतटुके कपडे कषढून 

अलीच्यष हषतषत ददले. अलीन ंआपलष अंगरखष आणण पगडी 

णभकषर्य्षपषशी ठेवली. मग अलीन ंचेहर््यषलष जणमनीवरची मषती 

फषसली. णभकषर्य्षच ेकपडे घषतल.े मग मषकडषलष खषंद्यषवर  

घेऊन तो भीक मषगषयलष णनघषलष. 



अली अजीजी करत होतष. रस्त्यषवरुन चषललले्यष लोकषचं्यष 

हेटषळणीच्यष नजरषपंषसनू स्वत:लष वषचवषयचष प्रयत्न करत 

होतष. “दयष करष..“ अस ंम्हणत अली उंची कपड ेघषतलले्यष 

एकष जोडप्यषपषशी गेलष. “दयष करष, मषझ ेवडील मरषयलष 

टेकलते. त्यषचं्यषवर दयष करष. त्यषंच्यष सूपसषठी पैस ेद्यष. 

अल्लष तुमच्यषवर मेहरबषन होईल.” 

 

प्रथम ते दोघं त्यषच्यषवर ओरडल.े मग त्यषतल्यष मणहलने ं

आपल्यष बटव्यषतनू एक सोन्यषच ंनषण ंकषढून अलीच्यष 

कटोर्य्षत टषकल.ं पण जसष अली वषकलष तसष त्यष पुरुषषन ं

त्यषलष धक्कष ददलष. मग अली आणण मषकड रस्त्यषच्यष 

बषजलूष पडल.े त्यषच्यष कटोर्य्षतल ंनषण ंकुठेतरी दरू पडल.ं 

 

“वडील मरषयलष टेकलते.. ही डुकरं सोन्यषच ंनषण ं

णमळवषयलष कषय कषय बहषण ेशोधतषत.. खोटं बोलषयलष 

यषनंष लषजही वषटत नषही” अस ंतो पुरुष म्हणषलष. 

 

त्यषच्यष टोमणयषचंी पवषय न करतष अलीन ंआपलष कटोरष 

आणण सोन्यषच ंनषण ंउचलल.ं तो उभष रषणहलष. त्यषच्यष 

डोळ्यषतल ेअश्रू आतष गषलषवर ओघळल ेहोत.े तेव्हष 

मषकडषन ंआपल्यष पंजषन ंत्यषच ेअश्रू पुसल.े “ज ेकषही झषल ं

ते ठीक आहे णमत्रष.  आपल्यषलष डषळ, लसणू, कोचथबीर 

आणण पषलक आणणयषपरुती भीक मषगषयलषच हवी. पण 

लोक दकती कू्रर आहते. फषटक्यष कपड्यषमंषग ेमलषही कषही 

स्वषणभमषन असले असष णवचषर ते कष करत नषहीत?” अली 

म्हणषलष. 



त्यषनंतर अलीन ंआपलष कटोरष उचलून परत 

भीक मषगषयलष सुरुवषत केली. तोपयांत सूयय 

मषवळषयलष आलष होतष आणण त्यषचे पषय 

चषलून चषलून दखुषयलष लषगल ेहोत.े लोकषनंी 

त्यषच्यषवर कषमचोर, मूखय, भीकेवर जगणषरष 

असे णचक्कषर तषशेरे मषरल ेहोते. त्यषलष णशव्यष 

ददल्यष होत्यष.  

 

संध्यषकषळ होऊन रषत्र अंधषरली. तोपयांत 

त्यषच्यष कटोर्य्षत णचक्कषर नषणी जमली होती. 

सूपचं सषमषन णवकत घेतषनष अलीचे हषत 

थरथरत होते. मषकड त्यषलष णचकटल ंहोत.ं त े

मूल्यवषन सषमषन अंगरख्यषच्यष एकष कोपर््यषत 

बषंधून अलीन ंआपल्यष महषलषकडे धषव घेतली. 



णभकषरी महषलषच्यष दरवषज्यषतच बसलेलष होतष. 

अलीची पगडी आणण अंगरखष त्यषच्यषपषशीच होतष. 

अली णतथे थषंबलष. त्यषनं एक दीघय श्वषस घेतलष.“ 

तुमच्यषवर मेहेरबषन असषव ंअशी मी अल्लषलष 

प्रषथयनष करतो चषचष..” अली म्हणषलष. “मी भीक 

मषगत असतषनष लोकषंनी मलष खूप णशव्यष ददल्यष. 

त्यषंनष वषटत होतं की मी गरीब आह.े” 

 

णभकषरी आपलष एक डोळष उघडून म्हणषलष, “आतष 

त ूभीक मषगून सूपचं सषमषन णवकत आणल ंआहेस. 

तर अजून उशीर न करतष अब्बषसंषठी शुलष 

कलमबषर तयषर कर.” 

 

अली पळत पळत स्वयंपषकघरषत गेलष. आचषर्य्षन ं

णभकषर्य्षच्यष वेशषतल्यष अलीलष आधी ओळखलचं 

नषही. तो अलीलष हुसकून लषवत होतष. शेवटी 

अलीन ंआपण कोण आहोत त ेसषंणगतल.ं मग 

आचषर््यषलष त्यषनं पटकन शुलष कलमबषर तयषर 

करषयची णवनंती केली. 



मग मषकडषलष आपल्यष पषठीवर बसवनू अली 

गरमगरम शुलष कलमबषर घेऊन अब्बषचं्यष खोलीत 

गेलष. 

त्यषच ेफषटके कपड ेआणण धुळीन ंमषखललेष चेहरष 

पषहून आईलष आश्चययच वषटल.ं पण अलीन ंआपल्यष 

ओठषवंर बोट ठेवून गप्प रहषणयषची आईलष णवनतंी 

केली. “आई, मी तुलष नंतर सगळं सषंगतो. पण आधी 

अब्बषनंष शुलष कलमबषर पषज ूद.े” 



मग आईन ंआपली खुची पलगंषपषशी सरकवली. एकष हषतषन ंआधषर 

देऊन नवर्य्षलष बसत ंकेल.ं अलीपण वणडलषपंषशी बसलष.  

 

“आतष तुम्ही थोडं शुलष कलमबषर णपतष कष?” त्यषन ंणवनतंी केली. 

मग अलीन ंएक चमचषभर सूप अब्बषनंष भरवल.ं 

 

“अब्बष मषझ्यषसषठी, आईसषठी, तुमच्यष स्वत:सषठी हे प्यष बरं..” 

मग अलीन ंयष सूपमळेु आपल्यष वणडलषनंष बरं वषटषव ंअशी 

अल्लषपषशी प्रषथयनष केली. “त्यष णभकषर्य्षच ंम्हणण ंखरं ठरल ंतर तो 

मषगले ते मी त्यषलष देईन. गेल्यष कषही तषसषत मलष खूप कषही 

णशकषयलष णमळषल ंआहे.” अली मनोमन म्हणषलष. 

 

“अली..” आईच्यष डोळ्यषतनू आनदंषश्र ूवहषत होत.े “आपल्यष 

अब्बषकंड ेपहष. इतक्यष ददवसषनंतंर त्यषचं्यष चेहर्य्षवर णस्मत आहे.”  

आईच ंम्हणण ंखरं होत.ं अब्बषचंष श्वषसोच्छवषसही आतष सुधषरलष 

होतष. त्यषचं्यष डोळ्यषत जषन आणण चेहर्य्षवर हषस्य होत.ं कषही 

क्षणषनंतंर त्यषनंी डोळे उघडल.े ते पषहून अली प्रचंड खुष झषलष. 

त्यषच्यष हषतषतलष चमचष खषली पडलष.  

 

“आतष तो वषडगष आणण चमचष मषझ्यषकड ेद.े.” असं म्हणत आईन ं

सूप आपल्यष हषतषत घेतल.ं आतष अब्बषनंष मी सूप पषजत.े तू जषऊन 

स्वच्छ आंघोळ कर आणण फषटके कपड ेफेकून द.े  

 

“नषही मुलष..” अलीच ेअब्बष म्हणषल.े त्यषचंष आवषज स्पष्ट आणण 

स्वर वरचष होतष. “तो फषटकष अंगरखष कधीच टषकू नकोस. 

मनषच्यष औदषयषयमळेु जीवनषत नेहमी आनदं णमळतो यषची आठवण 

तुलष तो अंगरखष कषयम करुन देईल.” 



“मी हष धडष कधीच णवसरणषर नषही. अब्बष.. ” असं म्हणत 

त्यषन ंअब्बषचं ेहषत हषतषत घेऊन त्यषवर ओठ टेकल.े मग 

अली पळत पळत महषलषच्यष दरवषज्यषपषशी गेलष. णतथे 

जषऊन त्यषन ंत्यष णभकषर्य्षलष वषकून नमस्कषर केलष. 

त्यषलष नम्रपण ेणवचषरल,ं “मी तुमचष अंगरखष मषझ्यषकड े

ठेवू शकतो कष? मषझ ेअब्बष तुम्हषलष नवीन अंगरखष 

देतील. पषणहज ेणततके देतील.” 

  

णभकषरी जवळच्यष लषकडी कषठीच्यष आधषरषन ंलडखडत 

उभष रषणहलष. “अली, तू तो अंगरखष कषयम जवळ बषळग. 

तो अंगरखष तुलष णमळषलले ेटोमण ेआणण णशव्यष यषंची 

आठवण करुन देईल. पण तुझे कपड ेमषत्र परत घेऊन जष. 

तुझ्यष अब्बषनंष म्हणषव,ं त्यषनंी ददललेी भेट मी जरुर 

स्वीकषरेन.” 

 

अलीन ंत्यष णभकषर्य्षलष आधषर ददलष आणण म्हणषलष.. 

“आतष तुम्ही कुठे जषणषर? तुम्ही कषयम इथेच रहषव ंअशी 

मषझी इच्छष आहे.” 



“मी चषललो आह.े पण मी इथेच असेन.” 

णभकषरी म्हणषलष. मग तो एकदम खळखळून 

हसलष.. “मी चषललो आहे पण मी कषयम 

इथेच  असेन. तुझ्यष अब्बषचंी प्रकृती आतष 

सुधषरेल आणण आईचष चेहरष आनंदी 

ददसेल.” 

 

“आणण त.ू.” णभकषरी अलीच्यष कपषळषवर 

ओठ टेकवत म्हणषलष.. “त ूतुझ्यष 

आईवणडलषचंी म्हषतषरपणची कषठी 

होशील.“  

 

असं म्हणून तो णभकषरी अंधषरषत अदशृ्य 

झषलष. 

समषप्त 




